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Nyomtatott és online sajtó 
 

      

Orbán: a szankciók 10 milliárd eurót vonnak el a magyar gazdaságból 
2022. november 18. – MTI, Magyar Nemzet, Hirado.hu, ORIGO, Mandiner, Demokrata 

A szankciós politika nem elvi kérdés, emiatt ugyanis az energiaárak az egekbe szöktek, ez pedig 

évente 10 milliárd eurós hiányt jelent a magyar gazdaságban - mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén, pénteken Budapesten. A 

kormányfő kifejtette: ebből 6 milliárd eurót a gazdaságnak kell "lenyelnie", míg 4 milliárd, 

vagyis mintegy 1600 milliárd forintos teher a költségvetésen marad. Hangsúlyozta: ez az az 

összeg, amit az ország nem tud társadalmi célokra, például béremelésekre vagy 

adócsökkentésre fordítani. Ebből a szempontból nem tűnik túlzónak a magyar szankcióellenes 

politika - hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök az eseményen kifejtette: ma több 

barátunk és több szövetségesünk van a nemzetközi térben, mint korábban volt - mondta Orbán 

Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén pénteken Budapesten. A 

kormányfő kiemelte: Magyarországon nemzeti keresztény kormány van, és van jelentősége 

annak, hogy a potenciális partnerországokban milyen típusú kormányzatok működnek, mivel 

ez meghatározza az együttműködés lehetőségét. Mindig könnyebb a magyar kormány, 

Magyarország és a határon túli magyarok dolga, ha a "hozzánk hasonló nemzeti keresztény 

alapokban álló kormányok többségben vannak, vagy egyáltalán rajtunk kívül még léteznek 

Európában", és az elmúlt időszak politikai fejleményei segítettek ebben - magyarázta. 

 

Semjén Zsolt: többszörösére nő a határon túli oktatási-nevelési támogatás 
2022. november 18. – MTI, hirado.hu, Ripost, Magyar Hírlap, HírTV.hu 

Többszörösére emeli a magyar kormány a határon túli oktatási-nevelési támogatást - jelentette 

be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) pénteki 

budapesti ülése utáni sajtótájékoztatón. A tanácskozás zárónyilatkozatát minden jelenlévő 

aláírta.  Elmondta: jelenleg 22 ezer 400 forint a támogatás összege, gyermekenként és 

tanévenként. A megemelt juttatást a kárpátaljai magyarok már mostantól, a többi nemzetrész 

a következő tanévtől kaphatja meg.  Jelenleg összesen 225 ezren részesülnek a támogatásban. 

A miniszterelnök-helyettes kijelentette: a Kárpátaljának járó támogatásokat semmilyen 

körülmények között nem csökkentik, sőt emelik, ők vannak a legnehezebb helyzetben. "Háború 

ide, energiaválság oda", vannak területek, amelyeknek erős jelzést kell küldeni, hogy a nemzeti 

célokból nem engednek - húzta alá.  Kitért arra, hogy a szociális támogatásokat például sok 

esetben személyesen juttatják el az intézményes keretek mellett. Ezért minden olyan magyar, 

aki ezen támogatáshoz szeretne hozzá jutni, vegye fel a kapcsolatot a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetséggel - kérte. 
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https://www.origo.hu/itthon/20221118-a-szankciok-10-milliard-eurot-vonnak-el-a-magyar-gazdasagbol.html
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/18/semjen-tobbszorosere-no-a-hataron-tuli-oktatasi-nevelesi-tamogatas
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Máért-zárónyilatkozat: cél a mielőbbi béke 
2022. november 18. – MTI, Hirado.hu, HirTV, Demokrata, Mandiner, ORIGO, MagyarNemzet 

A magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke - rögzíti a Magyar Állandó 

Értekezlet (Máért) pénteki ülésén minden résztvevő által aláírt zárónyilatkozat, hasonlóan a 

diaszpóra tanács előző napi ülésen elfogadott dokumentumhoz. Az MTI-hez is eljuttatott 

zárónyilatkozatban kiemelték: támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar 

nemzet és a családok biztonsága védelmében tett törekvéseit. A résztvevők köszönetüket 

fejezték ki a magyar nemzetnek a Híd Kárpátaljáért és a segélyszervezetek munkájában való 

aktív részvételért az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésében. Megállapodnak 

abban, hogy a megerősített nemzeti intézményrendszer fenntartása és működtetése 

elengedhetetlen a külhoni magyarság megmaradása szempontjából, különös tekintettel a 

"Nemzeti jelentőségű intézményekre és Nemzeti jelentőségű programokra". Egyetértenek 

továbbá abban, hogy a külhoni magyar közösségek továbbra is csak akkor tudnak megmaradni, 

ha erős magyar érdekképviselettel, politikai intézményrendszerrel rendelkeznek, amely a 

széleskörű összefogásával tartható meg és erősíthető tovább. Hangsúlyozzák a 

népszámlálásokon való részvétel fontosságát, üdvözlik azt a tevékenységet, amely azt 

eredményezi, hogy a magyarok minél nagyobb számban részt vegyenek benne, és vállalják 

anyanyelvüket, magyarságukat és vallásukat. 

 

Megvédjük a nemzetpolitikánk által kivívott magyar eredményeket 
2022. november 19. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

Hatalmas erőt tudunk felmutatni akkor, ha összefogunk, és keményen dolgozunk a céljaink 

elérése érdekében – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjúban a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János értékelte a Magyar Diaszpóra Tanács és a 

Magyar Állandó Értekezlet eredményeit, valamint a különböző régiókban élő külhoni 

magyarság helyzetét. A figyelem elsősorban Kárpátaljára összpontosul, ott a megmaradás a tét. 

Potápi Árpád János kiemelte: „A kormány döntött arról, hogy az oktatási-nevelési támogatás 

22 400 forintos összegét megsokszorozza, és azt Kárpátalján még ebben a tanévben, a többi 

területen a következő tanévben meg fogja kapni minden bölcsődés, óvodás és iskolás, aki a 

magyar intézményrendszerbe jár.” Az államtitkár hangsúlyozta: „Mielőbbi tűzszünetre van 

szükség. Magyarország és a magyarság számára nincs más alternatíva, csak a béke.” 

 

Magyar házat avattak a csángóföldi Nagypatakon 
2022. november 18. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet, 3szek.ro, Korkep, HirTV 

A magyar állam támogatásával vásárolt és felújított magyar házat avattak vasárnap a 

csángóföldi Nagypatakon. A Bákó megyei Forrófalva községhez tartozó, Forrófalvával 

összeépült faluban a Magyar Népfőiskolai Collegium (MNC) utazó csoportja vásárolt 2018-ban 

hagyományos csángó házat, amelyet az eredeti formáját megőrizve felújítottak és a forrófalvi, 

nagypataki csángómagyarokból alakult Forrófalvi Tavaszi Szél Egyesület rendelkezésére 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20221118-maert-zaronyilatkozat-cel-a-mielobbi-beke
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/11/megvedjuk-a-nemzetpolitikank-altal-kivivott-magyar-eredmenyeket?fbclid=IwAR0IFLryJiDSIM_eOMaqletQm0J0kLJexsVzCZbXvdb-VBMIcOW_VIECyf8
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/11/20/magyar-hazat-avattak-a-csangofoldi-nagypatakon
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bocsátottak. A pincével együtt száz négyzetméteres hasznos felületű épületet már több mint fél 

éve birtokba vette a hagyományőrző egyesület, hivatalos avatójára azonban csak vasárnap 

kerítettek sort. Az ünnepségen elmondott beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkárságának helyettes államtitkára azt kívánta a közösség minden 

tagjának, hogy érezzék magukénak a házat, érezzék otthon magukat e házban, és nyújtsanak 

példát a környező falvaknak. Megemlítette: a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a 

szórványban élő magyar közösségek megerősítésére, támogatására, és az elmúlt bő egy évtized 

azt igazolta, hogy nincs visszafordíthatatlan folyamat. "Nem mondunk le egyetlen magyar 

közösségről sem, minden magyar számít, éljen akár a tengeren túlon, akár a moldvai végeken" 

- jelentette ki. 

         
Az oktatási-nevelési támogatás jelentős növeléséről is tárgyalt Orbán Viktor és 

Kelemen Hunor 
2022. november 18. – Krónika, maszol.ro 

A romániai magyar közösséget érintő kérdésekről is „véleményt cserélt” Orbán Viktor Kelemen 

Hunorral a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) budapesti ülése alkalmából – közölte Facebook-

oldalán az RMDSZ elnöke. Románia miniszterelnök-helyettese kiemelte, például az oktatási-

nevelési támogatás jelentős növeléséről egyeztettek. „Arra kértem Magyarország 

miniszterelnökét, hogy támogassa és segítse Románia schengeni csatlakozását, ami rendkívül 

fontos közösségünknek és a kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak is, ahogyan az is, hogy 

Románia tagja legyen a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD). Ebben 

is számítunk Magyarország Kormányának támogatására. A román–magyar kétoldalú 

kapcsolatok sokat javultak az elmúlt időszakban, Orbán Viktor és én is abban bízunk, hogy ezt 

még szorosabbá tudjuk fűzni a következőkben” – olvasható a bejegyzésben. 

 

„Ionapotchivanoc”: eltörölte a legfelsőbb bíróság a Iohannisra magyarellenes 

kirohanása miatt kiszabott bírságot 
2022. november 18. – Krónika, maszol.ro 

Nem kell kifizetnie Klaus Iohannis államelnöknek a diszkriminációellenes tanács által 

kiszabott 5000 lejes bírságot a bukaresti legfelsőbb bíróság ítélete alapján. A román államfőt 

ama kijelentése miatt büntették meg, miszerint „a PSD kiárusította Erdélyt a magyaroknak”. 

Az Agerpres hírügynökség pénteki beszámolója szerint a legfelsőbb bíróság helyben hagyta az 

elnök fellebbezését, és eltörölte a Iohannisra kiszabott pénzbüntetést. Tavaly januárban a 

bukaresti táblabíróság még elutasította az államfőnek a büntetés eltörlését szorgalmazó 

keresetét. Iohannis 2020. április 29-én tette hatalmas megrökönyödést kiváltó, azzal 

kapcsolatos nyilatkozatát, hogy a bukaresti képviselőház hallgatólagosan elfogadta Székelyföld 

autonómiastatútumának tervezetét. A román elnök akkor azt állította, hogy – az akkor 

ellenzékben lévő – román Szociáldemokrata Párt (PSD) segített az RMDSZ-nek abban, hogy 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-oktatasi-nevelesi-tamogatas-jelentos-noveleserol-is-targyalt-orban-viktor-es-kelemen-hunor
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-oktatasi-nevelesi-tamogatas-jelentos-noveleserol-is-targyalt-orban-viktor-es-kelemen-hunor
https://kronikaonline.ro/belfold/bionapotchivanocr-eltorolte-a-legfelsobb-birosag-a-iohannisra-magyarellenes-kirohanasa-miatt-kiszabott-birsagot
https://kronikaonline.ro/belfold/bionapotchivanocr-eltorolte-a-legfelsobb-birosag-a-iohannisra-magyarellenes-kirohanasa-miatt-kiszabott-birsagot
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átmenjen a javaslat a képviselőházon. Sőt Iohannis azzal vádolta a PSD-t, hogy Orbán Viktor 

magyar miniszterelnökkel alkut kötött Erdély elcsatolásáról. 

 

Jól haladnak a válaszúti Bánffy-kastély felújítási munkálatai  
2022. november 18. – Krónika, maszol.ro 

Kívül és belül egyaránt jelentős mértékben halad a válaszúti Bánffy-kastély felújítása, eredeti 

állapotába történő helyreállítása. Ami a legelőrehaladottabb munkálatokat illeti, a faelemek 

restaurálása 95 százalékban, a villanyszerelés bekötése az alagsorban 95 százalékban, a belső 

pincefalazat helyreállítása 94 százalékban elkészült, a külső vízvezetékek beszerelése 90 

százalékban, a földszint kőműves munkálatai, az emeleten a vakolat, a bádogos burkolat 

helyreállítása pedig 70 százalékban megvalósult – derül ki a Kolozs megyei RMDSZ pénteki 

közleményéből. A válaszúti Bánffy-kastély és az azt körülölelő park Kolozs megye és Erdély 

egyik gyöngyszeme, a felújítás révén újra régi pompájában ragyoghat és a régió kulturális 

központjává válhat, számos kiemelkedő művelődési, művészi esemény színhelye” – nyilatkozta 

a közlemény szerint Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. 

 

Az energiaválságban is várja a turistákat Nyíregyháza, a romániaiak egyik kedvelt 

magyarországi célpontja 
2022. november 18. – Krónika, maszol.ro 

Gasztronómiai ízelítővel egybekötött sajtórendezvényen mutatkozott be Nyíregyháza a 

kolozsvári, erdélyi média képviselőinek, valamint a turisztikai irodáknak, ezáltal is igyekezve 

még szorosabbá fűzni a kapcsolatot a kincses város és a tőle körülbelül 250 kilométerre 

található, gyógyfürdőjéről és állatparkjáról híres magyarországi város között. Magyarország 

egyik legdinamikusabban fejlődő desztinációját – amely az elmúlt években közel kétszeresére 

növelte vendégforgalmát – Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, valamint Furkóné 

Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be pénteken a 

kincses város közönségének. Az eseményen – melynek Magyarország kolozsvári 

főkonzulátusának rendezvényterme adott otthont – Grezsa Csaba főkonzul üzenetét Mile 

Balázs első beosztott konzul tolmácsolta, sok sikert kívánva a két város együttműködésének. 

Oláh Emese, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere elmondta, hogy a sajtórendezvény előtt 

személyes találkozó is zajlott a két település elöljárói között.  

 

Magyar filmünnep a román fővárosban: friss alkotások, kiállításmegnyitók a 

Bukaresti Magyar Filmhéten 
2022. november 19. – Krónika 

Friss magyar alkotásokat kínál közönségének a vasárnap kezdődő, november 27-ig tartó 

Bukaresti Magyar Filmhét – közölte a szervező Liszt Intézet. A rendezvénysorozatot, amely az 

intézet márkanevévé vált, 16. alkalommal szervezik meg. „A filmművészet bukaresti kedvelői 

már tudják és várják azt a novemberi hetet, amikor magyar filmek kerülnek a Román 

Parasztmúzeum mozijának nagyvásznára, hiszen ez a magyar film ünnepe a román fővárosban. 
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Az egyhetes eseménysorozaton olyan új filmeket vetítünk, amelyek az elmúlt években kerültek 

bemutatásra, nemzetközi fesztiválokon elismeréseket szereztek, illetve eddig még nem 

vetítették Bukarestben” – olvasható a szervezők közleményében. 

 

Az elajándékozás motívuma: átadták a Vallásszabadság Háza felújításáért 

megítélt Europa Nostra díjat Kolozsváron 
2022. november 19. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Kolozsváron szombaton átadták a Vallásszabadság Háza felújításáért megítélt Europa Nostra 

díjat, az Európai Unió műemlékvédelmi elismerését. A XV. században épült egykori unitárius 

püspöki rezidenciát 2009 és 2019 között Magyarország és Románia kormányának 

támogatásával újították fel. A díjat Kovács István unitárius püspök vehette át szeptemberben 

Prágában, a kolozsvári ünnepségen immár a helyi közösség is megünnepelhette a kitüntetést. 

A Vallásszabadság Házával szemközt álló unitárius templomban tartott ünnepi díjátadó 

rendezvényen Piet Jaspaert, az Europa Nostra alelnöke hangsúlyozta: a kolozsvári 

épületfelújítási projekt azért lopta be magát az európai szakértők szívébe, mert egy leromlott 

magánépületet élesztettek újra úgy, hogy az a közösséget szolgálja. Kovács István unitárius 

püspök beszédében elmondta: a felújítási projektnek az adott lendületet, amikor a 

vallásszabadság 1568-as erdélyi kinyilvánításának 450. évfordulójára készülve az unitárius 

egyház felismerte, hogy az épületnek közösségi rendeltetést kell adni. „Amikor kimondtuk, 

hogy legyen ez az épület a vallásszabadság háza, csoda történt” – jelentette ki a püspök. 

Megjegyezte: azt ismerték akkor fel, hogy a vallásszabadság csak akkor lehet az unitáriusoké, 

ha mindenkié. Ez az „elajándékozás motívuma” volt benne abban is, hogy mindenki 

szolgálatába állították az egykori püspöki székházat. 

 

Száraz Miklós György kapta a Helikon Kemény Zsigmond-díját Kolozsváron 
2022. november 19. – Krónika 

Száraz Miklós György József Attila-díjas magyarországi írót tüntették ki pénteken este a 

kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat Kemény Zsigmond-díjával. Az elismerést évente osztja ki 

a szerkesztőség a lapban közlő szerzők egyikének, idén Száraz Miklós György kapta, akinek 

számos írása látott napvilágot a folyóirat hasábjain A díjátadón, amelyet Magyarország 

kolozsvári főkonzulátusának dísztermében tartottak, Demeter Zsuzsa irodalomtörténész, 

kritikus, a Helikon főszerkesztő-helyettese mondott laudációt, a résztvevőket Sándor Tamás 

konzul köszöntötte, majd Márton Evelin író, szerkesztő beszélgetett a szerzővel. Demeter 

Zsuzsa kiemelte többek közt a díjazott Lovak a ködben című regényét, a 2021-ben megjelent, 

Székelyek – Történelemről és hagyományról szóló kötetét, valamint a kétrészes, Madeleine 

Albright és Václav Havel iránytűje – Író és feladat a 21. században című írását, amely a Helikon 

hasábjain látott napvilágot. 
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Nőknek szóló kávéházat szerveztek Székelykocsárdon 
2022. november 19. – maszol.ro 

Ötvennél is több hölgy vett részt azon a női kávéházon, amelyet pénteken a Cserevár Egyesület 

szervezett meg Székelykocsárdon, a Gróf Gálffy János Magyar Közösségi Házban. A hangulatos 

találkozó az RMDSZ Nőszervezetének támogatásával valósult meg. A Cserevár Egyesület 2013-

as megalakulása óta kiemelt figyelmet szentel a nőknek, évente szervez valamilyen eseményt 

számukra. Az eddigiekhez hasonlóan, a pénteki összejövetel is kiváló alkalmat biztosított arra, 

hogy a hölgyek találkozhassanak, megbeszélhessék egymás problémáit vagy a közös terveiket, 

amelyeket a közeljövőben fognak megvalósítani. A találkozó házigazdái Csegezi Zsuzsa 

polgármester, Basa Anna-Mária egyesületi elnök és Szekeres Ildikó tanárnő voltak, utóbbi 

állította össze a kávéház forgatókönyvét és köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Fodor Imre, az elárult polgármester családi krónikáját mutatták be 

Marosvásárhelyen 
2022. november 20. – Krónika 

A helytállás és megmaradás kézikönyvének titulálta Tőkés László EMNT-elnök azt a vaskos 

kötetet, amely Fodor Imre, Marosvásárhely néhai elöljárója tollából született. A nemzeti 

érzelmű politikust saját pártja árulta el, emlékét ma sem tiszteli különösképpen. A 

járványhelyzet miatt két és fél éves késéssel, a hétvégén került az olvasó elé Fodor Imrének a 

Mentor Könyvek gondozásában kiadott, Tanulságaink kézikönyve című könyve. A kiadvány 

Marosvásárhely polgármestere, a kisebbségi jogok egyik élharcosának számító Fodor Imre 

sajtó alá rendezett kéziratait tartalmazza, kiegészülve egy tudományos értékű bevezető 

tanulmánnyal és számos hasznos információt tartalmazó lábjegyzettel. A vaskos kötet egy 

századokon átívelő székely családi krónika, ugyanakkor a lapjain kibontakoznak az olvasó előtt 

a világ minden részébe szétszóródott Fodor-utódok egyetemes mércével mérhető történetei, 

páratlan megvalósításaik, valamint Fodor Imre Marosvásárhely polgármestereként megélt 

küzdelmes pillanatai. Sajnos a szerzőnek nem adatott meg, hogy pontot tegyen a munkájára, 

hisz a kegyetlen halál 2015 szeptemberében magával ragadta. 

 

Szívbajt kaptak a románok a kolozsvári karácsonyi vásár magyar feliratától, 

kétnyelvűre cserélték 
2022. november 20. – Krónika 

Az előző évekkel ellentétben – amikor civil szervezetek és az RMDSZ nyomásgyakorlására volt 

szükség a szervezők és a polgármesteri hivatal meggyőzéséhez – idén már a Kolozsvár Főterén 

helyet kapott vásár péntek esti megnyitóján kikerült a magyar felirat. Igaz, a három díszkapu 

közül csak az egyiken, a Főtér északi, Unió (Memorandumului) utcai bejáratánál helyezték el, 

fekete alapon fehér betűkkel a Kolozsvári Karácsonyi Vásár feliratot, mellette pedig két piros 

plecsnin szerepelt a Târgul de Crăciun románul. Mindez hatalmas felháborodást váltott ki 

egyeseknél, élesen kifogásolva – többek között Emil Boc polgármester közösségi oldalán –, 

hogy központi helyet kapott a magyar felirat. A berzenkedés hatására a kincses város 
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polgármesteri hivatala már másnap, szombaton lépett, és a Szent Mihály-templom bejárata 

közeli díszkapuról eltávolították a magyar feliratot, és lecserélték egy olyanra, amelyen a vásár 

román elnevezése szerepel felül, alatta a magyar nyelvűvel. A nagy, bekeretezett feliraton kívül 

még külön is látható a vásár neve magyarul, románul németül és franciául, de kizárólag ezen a 

díszkapun, a másik kettőn LED-es kivetítőket helyeztek el. 

 

Erzsébet-napi búcsún szentelték fel a megújult nagyenyedi római katolikus 

templomot 
2022. november 20. – maszol.ro 

A 2022. november 19-i búcsú kiemelt eseménnyé vált a nagyenyedi római katolikus hívek 

életében, hiszen ekkor történt meg a külsejében teljesen felújított templomuk, a hozzácsatolt 

minorita rendház illetve a restaurált orgonájuk megszentelése. A nagyenyedi római katolikus 

hitközösség minden évben megtartja védőszentjének, Árpád-házi szent Erzsébetnek a 

tiszteletére rendezett búcsút. Az idei ünnepség hangsúlyozottan hálaadó szellemiségben 

zajlott, hiszen ebben az évben több beruházást sikerült megvalósítani: megtörtént a 

műemléktemplom és a kolostorépület frontjának teljes restaurálása, megjavították a 

tetőszerkezetet, restaurálták az orgonát, a templom díszkivilágítást kapott és rendbehozták a 

temetőt is. A felújításhoz szükséges pénzforrások tetemes részét Magyarország kormányának 

támogatásával, a Bethlen Gábor Alap által sikerült biztosítani, de a munkálatokat finanszírozta 

a román kormány is. A javításokhoz hozzájárult a  helyi és a megyei tanács, de szükség volt 

ezenkívül 30 ezer lej önrészre is. Szász János plébános, a 220 fős helyi katolikus közösség 

nevében, megköszönte a támogatásokat. „Mi együtt járunk”- hangsúlyozta, arra utalva, hogy a 

kis közösség figyelemreméltó megvalósítása csakis a több irányból érkező segítség révén 

valósulhatott meg. 

 

Informatika a gazdák szolgálatában 
2022. november 20. – maszol.ro 

A gazdákat nem az informatika érdekli, hanem az, hogy az informatikát a gazdaságában mire 

lehet használni – szögezte le Csanáloson, a Digitális Agrárakadémia előadása legelején Kövesdi 

József, az Okosfarm ügyvezető igazgatója. Kiderült: a talajelemzéstől a trágyakezelésig, az 

állatok mobiltelefonos súlybecsléséig nagyon-nagyon sok mindenre. Az érmihályfalvi találkozó 

után november 19-én, szombaton Szatmár megyébe érkezett a mezőgazdaságban zajló 

informatikai forradalmat bemutató Digitális Agrárium előadás-sorozat. A Partiumi 

Falugazdász Hálózat meghívására érkezett gazdálkodókat, agrárvállalkozókat ezúttal Kövesdi 

József, a technológiákat fejlesztő Okosfarm ügyvezető igazgatója tájékoztatta azokról a digitális 

megoldásokról, amik segítségével alkalmazottaikat, a határban dolgozó gépeiket 

kontrollálhatják, ellenőrizhetik, vagy épp a talajról, a termény állapotáról, a telep 

berendezéseiről, haszonállataikról kaphatnak azonnali információkat a termelők. A Digitális 

Agrárakadémia csanálosi rendezvényén köszöntőt mondott Magyar Lóránd, parlamenti 

képviselő, a Partiumi Falugazdász Hálózat koordinátora, Schupler Tibor, Csanálos 
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polgármestere, valamint Kovács Szabolcs, a Partiumi Falugazdász Hálózat szervezeti vezetője 

is.  
 

Ellenőrzés alá vonná Novák minisztériumát a román hokiszövetség, 

felhántorgatják a magyar „juniorexportot” is 
2022. november 20. – Krónika 

Szakbizottsági ellenőrzést kért a Román Jégkorongszövetség (FRHG) a sportminisztériumra. 

A sporttárcával egyoldalúan szerződést bontó szervezet továbbra is visszaélésnek tartja, hogy a 

Novák Eduárd vezette minisztérium felfüggesztette a szeptemberi küldöttgyűlésen hozott 

határozatokat, és elutasította a felhozott vádakat. Emlékezetes, hogy ennek eredményeként a 

sportminisztérium több szabálytalanságot is feltárt a szeptemberi, tisztújító közgyűlésük 

kapcsán, és emiatt felfüggesztette annak határozatait. Közleményében az FRHG most újra 

hangot adott azon véleményének, amely szerint a sportminisztérium egyetlen célja, hogy 

eltávolítsa az újraválasztott vezetőséget a szervezet éléről. „Az elmúlt két év során számos olyan 

ellenőrzést tartott nálunk a sportminisztérium, amely meggátolta a tevékenységünket. Ezek 

közül egyetlen vizsgálat sem tárt fel szabálysértést” – ecsetelték. Elutasítják továbbá Novák 

Eduárd azon állítását, hogy nem akarták a kért iratokat a minisztérium rendelkezésére 

bocsátani, és újfent leszögezték, hogy szerződésbontásuk a tárcával extrém tiltakozás a 

visszaélések ellen. 

 

Őry Péter: a Halzl József-díj alapításával hagyományt szeretnénk teremteni 
2022. november 18. – felvidek.ma  

Mint arról beszámoltunk, idén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kapta a 

Rákóczi Szövetség Alapítványa által odaítélt Halzl József-díjat. A szervezet működéséről Őry 

Pétert, a kuratórium elnökét kérdeztük. „A Rákóczi Szövetség által 2022. november 12-én 

szervezett Halzl József Emlékkonferencia részeként a Rákóczi Szövetség Alapítványa nevében 

első alkalommal adtuk át a Halzl József-díjat. A díjat a kuratórium Gulyás Gergelynek, a 

Miniszterelnökséget vezető miniszternek ítélte meg és Vathy Magdolna, Halzl József özvegye, 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke és jómagam, mint az alapítvány kuratóriumi elnöke 

adtuk át. Köszönöm, hogy részese lehettem ezeknek a felemelő és magasztos pillanatoknak. 

Szeretnék köszönetet mondani az alapítvány kuratóriumi tagjaninak is, Láng Zsoltnak, Fritsch 

Lászlónak, Gyurcsík Ivánnak és Czenthe Miklósnak, hogy támogatták a díj létrehozását. A 

rendezvényt a Rákóczi Szövetség szervezte. Ennek keretében a Pro Civis nevében is előadást 

tartottam a szlovákiai népszámlálás közösségünket érintő eredményeiről. A konferencia 

szakmai blokkját Kántor Zoltán, az NPKI igazgatója szervezte, örülök a többéves Pro Civis-es 

együttműködésünknek. 
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Coming outolt Pék Zoltán, Pozsonypüspöki leköszönő polgármestere 
2022. november 18. – Új Szó, bumm.sk  

„Miután ezt a gyűlölet szülte, különösen érzékenyen érintett, hiszen a környezetem tudja, hogy 

én is ehhez, a meleg közösséghez tartozom” – mondta a Pátria Rádiónak Pék Zoltán, 

Pozsonypüspöki leköszönő polgármestere a pozsonyi tragédia kapcsán. Pék Zoltán 2018 óta 

igazgatta a pozsonyi városrészt, az utóbbi választásokkor azonban alulmaradt Roman 

Lamošsal szemben. A Pátria Rádiónak adott interjújában főként a választásról és 

eredményeiről beszélt, de a pozsonyi tragédia is szóba került. Pék Zoltán ezzel kapcsolatban 

elmondta, hogy őt is érzékenyen érintette a lövöldözés, mivel ő is a meleg közösséghez tartozik. 

„Számomra ez különösen tragikus dolog, mert az ellenük irányuló gyűlölet követelte két ember 

életét” – tette hozzá a Pátriának adott interjúban, hangsúlyozva, erről azért vallott, hogy bárki 

fel tudja vállalni másságát. 

 

A Felvidéken is beindult a SakkTesi Program 
2022. november 19. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a házigazda intézmény szervezésében, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága anyagi támogatásával, 

november 19-én a komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola épületében 30-30 óvoda- és alsó 

tagozatos pedagógus önkéntes alapon vesz részt a Polgár Judit nemzetközi nagymester, 

kétszeres sakkolimpikon által kifejlesztett SakkTesi Program keretében megvalósuló 

továbbképzésen. Az egésznapos ismeretgyarapítás során elsajátíthatják a sakk és a testnevelés 

összekapcsolásának módját, lehetőségeit. A találkozó elején az SZMPSZ nevében Fekete Irén 

országos elnök köszöntötte a továbbképzés résztvevőit, és megköszönte a befogadó iskola 

igazgatójának, Majer Péternek a segítségét. „Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy méltó 

környezetet biztosított számunkra ehhez az újszerű továbbképzéshez. Köszönöm minden egyes 

érdeklődő kollégának, hogy a munkaszüneti napján időt és energiát szentel a szakmai 

fejlődésének, ezzel az újra való nyitottságáról és tudásvágyáról tesz tanúbizonyságot“. 

 

RE-START – az Alsó-Ipoly völgyének kitörési programja 
2022. november 19. – felvidek.ma  

Nagyszabású, határon átívelő, nemzetközi projekt valósul meg az Alsó-Ipoly mentén, hogy 

kitörési pontot kínáljon a leszakadó régiónak. A RE-START elnevezésű projekt az adott 

földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több települési önkormányzat, közigazgatási 

szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly 

völgyére jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi 

lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő 

korszerkezet jelentette kihívásokra.  2019 júliusában indult és 2023 nyaráig tart a pályázati 

tevékenységek megvalósítása, amelyet Pest Megye Önkormányzata és a Nyitrai Megye 

Önkormányzata által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinál. A RE-START 

az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu ) belül 
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kerül megvalósításra mintegy 3,9 millió eurós uniós támogatásból. Az önrészekkel együtt a 

program teljes összege 4,7 millió euró.  

 

Kossányi Napok Szentpéteren 
2022. november 20. – felvidek.ma  

A Kossányi József Alapiskola és Óvoda igazgatósága az iskola névadója születésének 114. 

évfordulója tiszteletére egész heti ünnepségsorozattal adózott a neves pedagógus és költő 

emlékének, valamint annak, hogy az iskola felvette 2003. október 25-én nevét. A rendezvény 

az iskola névadója szobrának megkoszorúzásával vette kezdetét, majd Bukovszky János, 

iskolaigazgató mondott ünnepi beszédet. Mint kifejtette: ahogy mondják, a név kötelez. 

Kossányi József a két világháború közt minden erejével azon volt, hogy az elcsatolt magyarok 

által lakott területeken a felvidéki magyarság megmaradjon. Hozzátette, azért fontosak 

számunkra az ünnepnapok, az iskolánkon zajló rendezvények, versenyek, mert ezeken 

keresztül meg tudjuk mutatni diákjainknak, hogy milyen jó és felemelő érzés, ha közösen 

tudunk ünnepelni. Fontos, hogy legyenek az ember életében időszakok, amikor a mindennapi 

körforgásból kiszakadva társaival tud ünnepelni, amikor megérzi a közösség összetartó erejét 

és embert formáló hatását – zárta beszédét az igazgató. 

 

Az MKP beszántaná a Szövetség platformjait 
2022. november 20. – Új Szó  

A Szövetség MKP-platformja váratlanul úgy döntött, január 28-ára összehívja a párt 

kongresszusát. Úgy tudjuk, a közgyűlésen fel akarják számolni a Szövetségen belül működő 

platformrendszert. Ezt azonban a Híd- és Összefogás-platform ellenzi. Az Új Szó értesülései 

szerint az MKP-platform váratlanul úgy döntött, január 28-ára össze szeretné hívni a Szövetség 

legfelső döntéshozási szervét, a párt közgyűlését. Úgy tudjuk, a párton belüli platformok 

rendszerét szeretnék megszüntetni. „Az utolsó országos elnökségen az MKP-platform jelezte, 

úgy döntöttek, kongresszust szeretnének” – erősítette meg az értesülésünket Rigó Konrád, a 

Híd-platform elnöke. Hozzátette, ezzel így különösebb probléma nincs, hiszen egy platform 

kérheti a közgyűlés összehívását. Kiemeli, a Szövetség három platform gyűjtőpártja, ezért a 

megfelelő működéséhez belső diskurzusra van szükség. Rámutat, hamarosan küszöbön áll a 

következő parlamenti választás is, ezért érdemes lenne egy programalkotó kongresszust 

tartani. Azonban arra is felhívta a figyelmet, az ilyen közgyűlést általában megelőzi az 

önkormányzati választást értékelő országos tanács ülése. „Szerintem még erre is van időnk” – 

tette hozzá. 

 

Visszalépett Perbete frissen megválasztott polgármesterjelöltje 
2022. november 20. – bumm.sk  

Egészségügyi okokból visszalépett funkciójából Perbete frissen megválasztott 

polgármesterjelöltje, Héger Rudolf, aki a Szövetség jelöltjével, Zsitva Norberttel szemben nyert 

a nemrég lezajlott önkormányzati választásokon. Héger Rudolf a Szövetség jelöltjével, Zsitva 

Norberttel, a Szövetség jelöltjével szemben nyert a nemrég lezajlott önkormányzati 
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választásokon. Héger 788 szavazatot kapott, míg Zsitva, a leköszönő polgármester 511 voksot.  

Héger megjegyezte: egészségügyi okokból, orvosa javaslatára lép vissza a pozíció betöltésétől. 

„Higgyék el, nagyon nehéz döntés ez, de ezt a lépést meg kell tennem" - jegyezte meg. 

Megköszönte a választók szavazatait.  

      
Torda volt a házigazdája a Magyar Szórvány Napjának 
2022. november 20. – Vajma.info 

Közös ünneplésre gyűltek össze tegnap a vajdasági szórványközösségek Tordán, hiszen a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében 

megtartották a Magyar Szórvány napjának központi ünnepségét. A Himnuszt közösen 

énekelték el az egybegyűltek, majd a rendezvényt Masa Tamás atya, tordai plébános áldotta 

meg, azt követően pedig Dobai János polgármester mondott köszöntőt, külön hangsúlyozva, 

hogy a jelenlevő közösségek képviselői arra törekednek, hogy sokkal többet fektessenek be a 

kultúrájukba, az anyanyelv, a hagyományok és szokások megőrzésébe, amit számtalanszor 

bizonyítottak is: hogy a szórványban is van élet. A rendezvényen Sutus Áron, a VMMSZ elnöke 

mondott ünnepi beszédet, külön kiemelve, hogy "a mai ünnep nem létszámról szól, nem valami 

kisebbségi létben való kevesebbségről, nem hátrányról, nem esélyhátrányról, hanem az Önök 

általi, pontosabban a csakis Önök általi összefogást, tűpontos szervezettséget, 

tántoríthatatlanságot, egymásba kapaszkodást, az odaszentelődést mutatja fel" - fogalmazott 

Sutus Áron. 

 

Nagybecskerek: Az önkormányzat pályázott a Szerbia Kulturális Fővárosa címre 
2022. november 18. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium szeptemberben meghirdetett, a 2024-es év 

Szerbia Kulturális Fővárosa pályázatára Nagybecskerek város is pályázik. Az önkormányzat 

tájékoztatása szerint a Szerbia Kulturális Fővárosa program megvalósítását előkészítő 

bizottság tagjai bemutatták a tervezett programot, amelyről egyeztettek a város vezetőivel, a 

projektcsapattal, valamint a kulturális intézmények és a civil szektor képviselőivel. A projektek 

kiválasztásáról a szakértői bizottság határozatának indokolással ellátott javaslata alapján a 

kulturális és tájékoztatási miniszter dönt. A forráselosztásról szóló határozat pedig a 2023. évi 

költségvetés elfogadását követően esedékes, amelyből kiderül, mennyi pénzeszközt 

különítenek el erre a célra. 

  

Befejeződött a zentai Történelmi Levéltár és az ÓNTE közös projektje 
2022. november 18. – Vajma.info 

A zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (ÓNTE) Élő 

archívumok – Emlékezzünk a múltra a közös jövőért elnevezésű projektje, amely az Interreg-

IPA CBC Magyarország-Szerbia program keretében valósult meg 2021 augusztusa és 2022 

novembere között, november 17-én zárókonferenciával zárult. Az eseményen ismertették a 
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projekt során megvalósított eredmények, valamint bemutatták a Tisza – a folyó, amely 

összeköt bennünket című tanulmánykötetet. A rendezvény elején Kertész Péter, az ÓNTE 

ügyvezető igazgatója, valamint Fodor István, a levéltár igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. A 

konferencia első részében Simon András, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai 

Tanszékének tanszékvezetője Néprajzi kutatások az Alsó-Tisza mentén a 19-20. században, 

Mód László, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének munkatársa Ártéri 

gyümölcsösök az Alsó-Tisza mentén, Gál László, az ÓNTE néprajzkutatója Fejezetek a halászat 

dél-alföldi történetéből, míg Molnár Tibor, a zentai Levéltár főlevéltárosa Zentai hidak címmel 

tartott előadást. 

 

Kis közösség nagy összefogás 
2022. november 20. – Magyarszo.rs 

A felsőhegyi Nepomuki Szent János-szobor 1992. november 27-én, pontosan harminc évvel 

ezelőtt került felújításra és megszentelésre. Az elmúlt harminc évben az időjárás viszontagságai 

megviselték a szobrot és a körülötte található kertet, melyet idén több falubeli asszony a 

gondozásába vett. A szobor rekonstruálásában a martonosi Csikós Mária segítkezett. A szobrot 

Nagy József plébános szentelte fel, éppúgy, mint harminc évvel ezelőtt. Beszédében elmondta 

milyen fontos jelkép ez a falubelieknek, azt is hozzátette, hogy bár nem volt meg a kellő anyagi 

támogatás, jó látni, hogy a helyiek szívügyüknek tartják a szobor rendbetételét. 

 

A magyar népi kultúra népszerűsítése a cél 
2022. november 20. – Magyarszo.rs 

Pénteken és szombaton 19. alkalommal tartották meg az óbecsei Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkörben a Ricsaj Népművészeti Találkozót. A kétnapos rendezvény célja a magyar népi 

kultúra népszerűsítése, valamint alkalmat nyújt a gyermekeknek a szereplésre, ismerkedésre 

és tanulásra. Pénteken A cimbalom ezer arca címmel tartottak zenés emlékestet Allaga Géza 

tiszteletére, ahol Balogh Kálmán, Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjas 

cimbalomművész és vendége, Farkas Rózsa cimbalomművész léptek fel. A koncert után 

gyermek és ifjúsági táncházzal készültek a szervezők. Szombaton délután kirakodóvásárral 

kezdődött a program, majd az ötéves Csermely zenekar állt színpadra. Az óbecsei vonós banda 

már számos vajdasági településen megmutatta tehetségét, de Magyarországon is hallhatta a 

közönség a zenekart. Koncertjükön ezúttal Somogyi, Vajdaszentiványi, Szilágysági és 

Mezőkölpényi dallamok csendültek fel, a zenei élményt táncos szólisták tették hangulatosabbá. 

      
ORFK: közel 10 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. november 21. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4935-en léptek be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül 4777-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t hétfőn. A beléptetettek közül 
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a rendőrség 198 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig 

érvényes. Vonattal vasárnap 125 ember, köztük 39 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu 

oldalon. 

 

Méltóságteljes megemlékezés a Szolyvai Emlékparkban 
2022. november 19. – kiszo.net, karpataljalap.net  

Visszafogottan, de méltóságteljesen tartotta meg hagyományos megemlékezését a Szolyvai 

Emlékparkot gondozó bizottság. A testület úgy döntött, hogy tekintettel a háborús helyzetre, 

ezúttal nem nagyszabású rendezvény keretében emlékeznek a sztálini terror ártatlan 

áldozataira, a munkalágerekbe kényszerített magyar, német és más nemzetiségű mártírokra, 

hanem csendes főhajtással tisztelegnek azon tízezrek emléke előtt, akik egy pusztító háború 

utáni értelmetlen megtorlás elszenvedői voltak. 

 

A kényszermunkára elhurcolt áldozatokra emlékeztek Beregszászban 
2022. november 19. – kiszo.net, karpatalja.ma, karpataljalap.net 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 

a Beregszászi Polgármesteri Hivatal és a történelmi egyházak a hagyományokhoz hűen idén is 

közösen emlékeztek meg a „málenykij robot” áldozatairól Beregszászban. A programsorozat a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola udvarán kezdődött, ahol Matl Péter Gúzsban 

című alkotását koszorúzták meg a résztvevők. Dr. Csernicskó István elmondta, az emberek 

abban bíztak, hogy hamarosan visszatérhetnek a családjukhoz, a szeretteikhez. De sokan voltak 

közöttük olyanok, akik már a Szolyvára, a lágerekbe vezető úton, a gyűjtőtáborokban 

meghaltak vagy egészségügyileg megrokkantak. 

 

Kutatás, tényfeltárás, emlékezetpolitika – GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi 

fóruma 2022 
2022. november 19. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Megrendezték a GULÁG-GUPVI-kutatók nemzetközi fórumát 2022-ben is. Mint minden 

évben, a konferenciát a málenkij robot emlékére rendezik meg, ahol a témával kapcsolatos 

kutatásról, tényfeltárásról, emlékezetpolitikáról számolnak be az előadók. A rendezvénynek 

Beregszászban az Európa-Magyar Ház adott otthont november 18-án. Az eseményen az online 

térben is részt vehettek az érdeklődők. 

 

Fasort telepítettek a háborúban életüket vesztett katonák emlékére Ungváron 
2022. november 20. – karpatalja.ma 

Azon ungvári katonák emlékére létesítettek fasort a Bozdosi parkban, akik életüket adták 

Ukrajnáért. Az Élet-fasor a parkban található templom bal oldalánál található. „Az Ungvári 

Városi Tanács kezdeményezte az Élet-fasor létesítését, azoknak az elhunyt katonáknak az 

emlékére, akik életüket adták az ország szabadságáért. 33 fát ültettünk, mivel a hivatalos 
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adatok szerint eddig ennyi ungvári harcos hunyt el a háborúban” – nyilatkozta Bohdan 

Andrijiv, Ungvár polgármestere a TV21 Ungvárnak. 

 

Újabb kárpátaljai katona vesztette életét a fronton 
2022. november 20. – karpatalja.ma 

 Ismét kárpátaljai emberáldozatot követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A 

csatatéren hunyt el Mikola Kraszivov, a 63. gépesített dandár katonája. A halálhírt a Munkácsi 

Városi Tanács jelentette be a közösségi oldalán. 45 éves volt. A katona temetéséről később 

közölnek információkat. 

 

Magyar szórvány: óvoda Terebesfejérpatakon, Bolyai-líceum Aknaszlatinán 
2022. november 20. – karpataljalap.net 

A kárpátaljai magyarság több mint 100 éve él a kisebbségi lét szorításában. Fokozottan 

érvényes ez az egykori máramarosi vidéken élő szórványban. Az ott élők azonban ma is 

kitartóan őrzik magyar gyökereiket. A Tatár-hágótól nem messze fekvő Terebesfejérpatakon 

(Gyilove) 2020-ban indították be a magyar óvodát. A községben már kevesen beszélik a magyar 

nyelvet, de a szülők kérésére a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a magyar 

kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében megnyitotta az 

intézményt, ahová jelenleg 33 gyermek jár. 

 

Újabb segélyszállítmány érkezett Magyarországról Ukrajnába 
2022. november 19. – karpatalja.ma 

Magyarországról érkezett segélyadomány Kárpátaljára. Az áramfejlesztőkből, gyógyszerekből 

és tartós élelmiszerekből álló szállítmányt a görögkatolikus egyház közbenjárásával szállítják 

majd a nemrégiben felszabadított Herszonba. A háború sújtotta Ukrajnában szinte 

nélkülözhetetlen eszközöket és termékeket a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

szerezte be. „Most a legszükségesebb dolgokat hoztuk. Először is fontos volt, hogy hozzunk 

gyógyszereket. Felvettük a kapcsolatot a kollegákkal, és elhoztuk a legszükségesebb 

gyógyszereket. Másodszor pedig tudtuk, hogy nagy szükség van generátorokra. Öt 

áramfejlesztőt sikerült összegyűjteni és elhozni” – nyilatkozta a TV21 Ungvárnak dr. Erdélyi 

Tetjána, a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke. 
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Elektronikus sajtó 
 

Határok nélkül 
 

2022. november 18. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Állandó Értekezlet  tagjai – a parlamenti vagy önkormányzati képviselettel 

rendelkező határon túli magyar szervezetek vezetői  20. alkalommal tanácskoztak Budapesten 

a miniszterelnökkel és a kormány  szakpolitikusaival, valamint a Országgyűlés pártjainak 

tisztségviselőivel.  

 

 „A kormány a válság idején sem adja fel nemzetstratégiai céljait. Bővülni fognak a 

családtámogatások, a munkahelyek is fontosak a kormány számára, de ugyanígy a 

nemzetegyesítés kérdése is” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó 

Értekezlet mai ülésén megtartott beszédében.  A határon túli magyar közösségek vezetőinek 

azt ígérte: „bár új nagyberuházások várhatóan nem indulnak a következő egy-két évben, nem 

arról akar tárgyalni velük, mi hogyan nem valósulhat meg, hanem arról, mi hogyan lehetséges”. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében rámutatott: „A nemzet akkor tud 

fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad.” …”… ehhez kell egy erős Magyarország, 

amely politikailag, gazdaságilag és diplomáciailag hátországot biztosít, kell az alkotmányos 

környezet, az intézményrendszer – ennek része a MÁÉRT”. Összefoglaló a MÁÉRT XX. 

plenáris üléséről. 

 

A következőkben az ülésen résztvevő néhány külhoni magyar érdekképviselet vezetőit kérdezte 

Bereki Anikó és Benkei Ildikó - régiójuk magyarságának életéről, gondjairól, igényeiről. Interjú 

Semjén Zsolttal, Brenzovics Lászlóval, Forró Krisztiánnal, Horváth Ferenccel és Sándor 

Krisztinával. 

 

A Magyar Állandó Értekezleten 20. plenáris ülésén részt vevő külhoni magyar politikusokat 

szólaltattunk meg, most pedig a rendezvény házigazdáját, Potápi Árpád János államtitkárt 

halljuk.  

 

Péntektől vasárnapig diaszpóra ösztöndíjas hallgatóknak szervez találkozót a Rákóczi 

Szövetség a Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és 

Rendezvényközpontban. A különböző földrészekről és országokból érkezett magyar gyökerű 

fiatalok az ország különböző egyetemein tanulnak. A további részletekről Csáky Csongor, a RSZ 

elnöke beszélt Bereki Anikónak. 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica kutatói ösztöndíj-programja igen nagy 

szolgálatot tett az elmúlt évtizedekben a Kárpát-medencei magyar tudományos élet egységbe 

szervezésért. A kutatói munka támogatása, az elszakított területeken időközben létrejött és 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-11-18_18-01-23&enddate=2022-11-18_18-41-32&ch=mr1
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magyar állami támogatással működő egyetemek, közös kutatási programok, egyetemi oktatók 

képzése mind olyan terület, amely a tudományos integrációt segítette elő. A napokban a 

csíkszeredai Sapientia Egyetemen tartottak konferenciát olyan kutatók részvételével, akik 

kedvezményezettjei a programnak. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

 

Határok nélkül 

2022. november 19. – Kossuth Rádió 

 

A héten ülésezett a Magyar Diaszpóra Tanács, a világban szétszórtan élő magyarok vezetőinek 

ülése. 30 országból 33 küldött személyesen, 68-an online vettek részt a több órás budapesti 

tanácskozáson. Egyetértenek abban, hogy a magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a 

mielőbbi béke. Támogatják a magyar kormánynak Magyarország, a magyar nemzet és a magyar 

családok biztonsága védelmében tett törekvéseit, és többek között egyetértenek a Magyar 

Diaszpóra Tanács Regionális ülései elnöki mandátumának négy évre történő 

meghosszabbításával – olvasható a 11. Magyar Diaszpóra Tanács ülése után elfogadott 

zárónyilatkozatban. A rendezvényről csütörtöki műsorunkban részletesen beszámoltunk. Most 

még két résztvevő mondja el gondolatait. Először Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség 

elnöke. 

 

 Társadalmi rendszerektől független a gyerekek boldogságra való törekvése – ezt bizonyítják 

Balázs Ferenc székelyudvarhelyi fotóművésznek a munkái, amelyek a 70-es, 80-as éveket 

idézik Udvarhelyszéken. A kötelező május elsejei kirándulásokba, felvonulásokba, az önfeledt 

szánkázásba nyújtanak betekintést a kinagyított fotók, de láthatunk egy népszerű orvosnőt is 

fityulában, amint épp egy tapsikoló kisgyereket vizsgál. Megalapították az Erdélyi Digitális 

Értékmentők Adatbankját - mondja Balázs Attila, a kiállítás kurátora, aki egyben a fia is Balázs 

Ferenc fotóművésznek.  

Tudósítónk is megtekintette a székelyudvarhelyi Művelődési Házban Retrospektív címmel 

nemrég nyílt kiállítást.  

  

 

Mizerák István magyar fotóművész képeiből a Kelet-Szlovákiai Múzeum Bástya Galériájában 

Kassán nyílt kiállítás A tárlat az 1998-ban elhunyt ózdi fényképész életművét átölelő válogatás. 

Születésének 80. évfordulóján ez egyfajta hazatérés, hiszen Mizerák István apai ágon felvidéki 

származású volt és egész életében rendszeresen látogatta a térséget. A kiállítás a Kelet-

Szlovákiai Múzeum és a Mizerák István Alapítvány együttműködésében Magyarország kassai 

főkonzulátusának fővédnöksége alatt valósult meg.  

 

35 éves a csíkszeredai Role zenekar. A Kárpát-medence szerte ismert és kedvelt zenekar színes 

repertoárjával következetesen képviseli a székelyföldi magyar kultúrát. Az évek során több 

mint 60 zenész fordult már meg a zenekarban. Több színpadi nagyprodukcióval, szabadtéri 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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koncertekkel és számos zenei albummal büszkélkedhetnek.  A jubileumi koncert előtt 

beszélgetett az együttes néhány tagjával tudósítónk. 

 

 

Kárpát-medence 

2022. november 20. – M1 

 

Lovasközpont Gyergyószentmiklóson 

Tizenéves lányok tervezik a jövőt, mely a jelenükre épül: lovak társaságában tölthetik 

szabadidejüket, igazolva: lovas nemzet a magyar.  Ágnes és Hanna a Gyergyószentmiklóson 

újonnan létesült lovascentrum rendszeres látogatói. A központ az aktív pihenést szolgálja, 

hiszen a minőségi szállás és wellness mellett lovasprogramokra és természetközeli 

tevékenységekre kínálnak lehetőséget. Legyen a vendég helybéli vagy távolabbról érkező, nagy 

vonzerő számára a ló. 

 

Ady Endre alapiskola Párkány 

A felvidéki Párkányból csodás kilátás nyílik az esztergomi bazilikára. Napjainkban a városnak 

már csupán csak 62 százaléka magyar nemzetiségű. A helyi és a környékbeli magyarság erős 

bástyája az Ady Endre Alapiskola, ahol magyar szellemben nevelik a gyermekeket. Ezért kezdte 

itt az első osztályt a Herbácskó család legfiatalabb tagja, Márkusz is. Persze nemcsak Márkusz 

szülei gondolták úgy, hogy gyermekük magyarul kezdje meg tanulmányait. Az iskolában idén 

rekordszámú, négy első osztály indult, amely óriási motiváció az iskola vezetése és a 

pedagógusok számára egyaránt. 

 

Magyar Örökség Emlékhely a Poszkár-tetőn 

Dél-Kelet Erdély egyik hegykoszorúján járunk, a Felsőlemhénytől alig tíz kilométerre eső 

Poszkár-tetőn, ahová zarándokok érkeznek, hogy részt vegyenek a Magyar Örökség Emlékhely 

avatóján. Egyedi ez a hely, hiszen széleskörű összefogás eredményeként távol a településektől, 

fába faragva jelenítik meg a magyar történelem és mondavilág nagyjait. Bíró Erika szörcsei 

református lelkésznek egy évvel ezelőtt, a székely autonómia napján gyújtott őrtűz mellett jött 

a gondolat, hogy a Poszkár-tetői kilátóra történelmi emlékhelyet kell létrehozni. Miklós Barna 

és Bíró Attila, valamint sok más támogató, közreműködő segítségével a terv alig egy év alatt 

szinte a semmiből valósult meg. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
https://mediaklikk.hu/musor/karpat-medence/
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70 képzési helyszínnel bővült a Tulipán Tanoda Kárpátalján 

Főpróba az Ungvári Filharmóniában - ezek a felvételek még 2016-ban készültek, amikor az 

anyaországi Simoncsics Pál a Petőfi Sándor programnak köszönhetően szabadon oktathatott 

magyar néptáncot az ungvári Dayka Gábor Középiskola tanulóinak. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság a program 2015-ös elindításával célul tűzte ki az anyaország határain kívül 

rekedt szórványmagyarság identitásának erősítését. A Petőfi Program keretében olyan 

tehetséges fiatalok kerültek határon túli területekre, akik segítettek e célok megvalósításában, 

az adott magyar közösséget szolgálták. 2019-ben az ukránok váratlanul kiutasították a Petőfi-

ösztöndíjasokat az országból. Ezután jött a Covid-járvány, majd a pandémia lecsengése után 

idén ugyan újraindulhatott a Petőfi-program, ám Kárpátaljára nem térhettek vissza a háború 

miatt az ösztöndíjasok. 

 

 

 


